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Un amor transformador
Aquest diumenge celebrem la solemnitat del Cos i de
la Sang de Crist. La festa de Corpus Christi és la festa
de dos amors: l’amor a Jesucrist, realment present
en el sagrament de l’Eucaristia, i l’amor als germans
amb qui compartim un mateix Pare. Les dues dimensions d’aquesta festa no es poden separar.
A l’Església, des dels primers segles, hi ha una tradició molt arrelada de vincular la celebració de l’Eucaristia amb la caritat fraterna. No podia ser d’altra
manera, ja que en l’Eucaristia rebem la invitació de
Déu i la seva força per viure l’alegria de l’amor. La trobada amb Déu ens fa més sensibles i atents a les necessitats dels nostres germans. Per això, avui també celebrem el dia dedicat a la caritat i, sobretot, a
Càritas, la institució de l’Església catòlica que, seguint el testimoni de Jesucrist, té la missió de fer efectiu aquest amor que rebem de l’Eucaristia en el servei
a les persones més necessitades.
El compromís a favor dels més febles i per la transformació del món és un dels cinc eixos del nou Pla
pastoral. Això queda recollit en el lema escollit enguany per Càritas per a la Campanya de Corpus: «El
teu compromís millora el món». Canviar el món comença per canviar-nos cada un de nosaltres. Si volem
transformar el món, cal que comencem canviant tu
i jo.
Aprofito aquesta carta per donar les gràcies a les
persones que treballen a Càritas i als nombrosos voluntaris, que responen amb amor i comprensió a les
demandes de les persones més necessitades. Ara

bé, cal tenir present que aquesta iniciativa humanitzadora i espiritual de Càritas no seria possible sense
el suport i la col·laboració dels socis i donants. Gràcies
a tots vosaltres, gràcies per la confiança que dipositeu en Càritas!
No fa gaire vaig poder participar en una trobada amb
prohoms de la ciutat de Barcelona, amb qui vaig compartir una preocupació: el problema de la desigualtat
social provocada per la crisi econòmica dels darrers
anys. Càritas ens ho ha recordat, els pobres són més

ACTUALITAT

1.200 joves a l’Aplec de l’Esperit
Tortosa acull per primera vegada la trobada de joves catòlics de les deu diòcesis
amb seu a Catalunya, que arriba a la dotzena edició
L’Aplec de l’Esperit 2018, ha acollit més de 1.200
joves a Tortosa i Sant Carles de la Ràpita. La dotzena edició va reunir a les Terres de l’Ebre durant dos
dies joves catòlics de les deu diòcesis amb seu a Catalunya i Mallorca. Aquestes no van parar de moure’s
per tota la ciutat i de buscar Déu i la seva vocació espiritual.
«Crist és la Vida», amb aquest lema es va donar el
tret de sortida a l’Aplec de l’Esperit 2018. Per primer
cop, la diòcesi tortosina va ser amfitriona de la trobada. La música va ser una de les protagonistes de
l’Aplec, tant a l’inici de la trobada al parc de Teodor
González, on els joves no van parar de ballar i can-

tar les cançons del DJ Nira, com a la nit de la mà del
grup britànic Worship Central, a més de cantar tots
junts l’himne de l’Aplec.
El cardenal Omella va desitjar a tots els joves que
es van reunir a Tortosa que: «L’Esperit doni la força
a cadascú per mirar la fe amb valentia i sense vergonya. També espero que l’Esperit ajudi a cadascun
de nosaltres a discernir quina és la nostra vocació,
què espera Déu de nosaltres, la societat i l’Església.»
L’himne de l’Aplec, «Crist és la vida», va posar punt
final a la 12a edició de l’Aplec de l’Esperit. Ara és moment de tornar a casa amb l’esperit ben renovat.

pobres, els rics són més rics i la classe mitjana també s’ha empobrit. Davant d’aquesta situació cal reaccionar i treballar per una millor redistribució de la
renda, per uns sous dignes i per unes condicions laborals que facin possible una vida familiar joiosa.
Cal, doncs, que els dirigents polítics, els empresaris,
la societat civil i també l’Església en prenguem consciència i treballem per reduir-la. Aquest ha de ser el
nostre repte per als propers anys.
En la solemnitat de Corpus Christi, el Senyor surt
a molts carrers i barris dels nostres pobles i ciutats.
I per això els guarnim amb ornaments florals i celebrem processons per adorar públicament el sagrament de l’Eucaristia. Déu va sortir i continua sortint
a trobar-nos en Jesucrist. Aquest és precisament el
lema del nou Pla pastoral: «Sortim!». Avui demanem
al Senyor que, seguint el seu exemple, descobrim la
importància i el goig de sortir a trobar-nos amb els
germans.
Aprofito per animar-vos a participar en les diverses
processons de Corpus que s’organitzen als vostres
pobles, barris o parròquies. Aquest diumenge 3 de
juny també us convido a participar, a les 18.30 h, en
la missa solemne de Corpus Christi que tindrà lloc a
la catedral de Barcelona i a la processó que farem
a continuació pels carrers de la nostra ciutat. Podeu
venir-hi amb els vostres fills que acaben de rebre la
Primera Comunió. Sortim! Sortim sense por amb el
Senyor i que Ell ens ajudi a estimar i servir els germans més pobres i humils.
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ENTREVISTA

GLOSSA

Una vocació
nascuda
a Montserrat

Seguir caminant
amb Jesús

WALTER SIMON
Des de petit, Walter Simon visita cada any
el Santuari de Santa Maria de Montserrat.
L’amistat que uneix els seus pares amb
el P. Alexandre Olivar ha fet que aquesta
família alemanya mantingui uns forts lligams amb el monestir. La veneració a la
Mare de Déu i les converses amb el P. Alexandre van ajudar perquè a en Walter li
nasqués la vocació de prevere. Mn. Walter, que va rebre el ministeri avui fa justament un any, veu paral·lelismes entre
la seva diòcesi, Limburg, i Catalunya.
Per què hi veu semblances?
Són diòcesis riques, però no hi ha gaires catòlics que vagin a missa; pocs creients.
Quan una regió és rica, amb benestar,
la religió queda en un segon terme. La
major part dels infants no són batejats.
En 20-30 anys hi haurà una disminució
molt gran de la pràctica. Fins al 1990, la
societat alemanya era cristiana, però a
partir de llavors hi ha una davallada. Els
catòlics ja són minoria. Ens passa una mica com a Catalunya.
Per què passa això?
És difícil d’analitzar, perquè quan hi va
haver la reunificació alemanya van entrar
molts ateus de la DDR. Aquests portaven una vida molt secularitzada; la part
cristiana, en comptes de mantenir el nivell cristià, va reduint el nivell cada dia
i és secularitzada. No obstant això, podríem dir que arriba una primavera cristiana entre els joves, perquè aquesta
cultura secularitzada no respon a les preguntes més profundes de l’home.
Com s’ha d’actuar?
Cal donar testimoniatge de la nostra fe i
actuar com a cristians. L’Església està
al costat dels malalts, de les medicines
pal·liatives. L’Església cuida molt les residències i la societat alemanya valora
molt aquest fet. Aquí encara hi ha la classe de religió a l’escola. Jo hi treballo en
una i em trobo amb joves batejats, però
no cristianitzats. És un lloc de nova evangelització.
Òscar Bardají i Martín

Diumenge de maig. Un grup d’infants
fa la primera comunió a l’església parroquial. Han seguit dos cursos de preparació amb la mateixa catequista. El
darrer dijous, en acabar les classes,
reberen el sagrament del perdó i divendres, a la mateixa hora, van preparar la
celebració: com entrarien a l’església
en processó; on es situarien...; llegiren,
davant el micròfon, les pregàries de petició o d’acció de gràcies que havien preparat; el mossèn els recordà que, després de combregar, cadascú, en silenci,
havia de fer una pregària personal mentre les persones grans combreguen;
assajaren el moment de les ofrenes...
La preparació va ser efectiva i la celebració, arribat el diumenge, àgil, gens
pesada, il·lusionant i viscuda, res era
forçat. Els infants, abocats, sabien el
què feien i per què. Acabada la celebració, en Joan, un dels infants, anà a fer
un petó a l’avi que, emocionat, li digué:
«El meu pare, jo i el teu pare vàrem fer
la catequesi aquí i la primera comunió.
Tu també. Estic content i li dono gràcies
a Déu. Li dono gràcies perquè compartim la fe en la qual m’inicià el pare, en la
qual jo vaig iniciar els tiets i el teu pare,
que ho ha fet amb tu i la teva germana
i com, confio, faràs tu amb els teus fills

XÀLDIGUES *
PARALAALEGRÍA

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

quan siguis gran». «La tradició que jo he
rebut i que us he transmès a vosaltres
ve del Senyor» (1Co 11,23).
L’infant, encuriosit, li preguntà: «Com
es transmet la fe?». L’avi continuà: «La fe
és un do de Déu. Ell la dona. Nosaltres,
però, hi podem col·laborar i transmetre-la si procurem viure com ens va ensenyar Jesús, si en som bon exemple i
us ajudem a aprendre-ho, vaja! També
ensenyant-vos a parlar amb Ell mitjançant la pregària. Oi que cada nit pregueu amb el pare o la mare o amb els
dos abans d’anar a dormir? Ben aviat
pregareu sols i un dia ho ensenyareu
a fer als vostres fills. Has fet la primera comunió enmig d’una missa, en la
comunitat dels qui segueixen Jesús».
«Perquè cada vegada que mengeu
aquest pa i beveu aquesta copa anuncieu la mort del Senyor fins que ell vingui» (1Co 11,26).
«En aquesta comunitat —continuà
l’avi— et batejàrem el dia que vas iniciar el camí dels amics de Jesús. Avui
has fet un pas més. Et podràs acostar
a la taula de Jesús per compartir el pa i
el vi, el seu cos i la seva sang. “Feu això,
que és el meu memorial” (1Co 11,24).
Caldrà seguir caminant amb Jesús. T’hi
ajudarem!»
MN. JOSEP M. ALIMBAU ARGILA
Medalla de Plata del Instituto de
Teología Espiritual, hermanado
con el Teresianum de Roma

Mirar el cielo... (Newton, Einstein)
Levantar los ojos hacia el cielo
astronómico y mirar, contemplar las maravillas de la Creación, ha ayudado a infinidad
de personas reflexivas y científicas de todos los tiempos. Mirar el cielo nos hace pensar,
nos alecciona por su inmensidad, belleza y recorridos. Por
ejemplo: La Tierra viaja a más
de 110.000 km/h alrededor
del Sol. El astro rey viaja a la
velocidad de 800.000 km/h.
Y la Luna a unos 3.600 km/h
—alrededor de la Tierra—. Los
tres coinciden en una línea.
Sabemos que el Sol se mueve alrededor de la Vía Láctea
y que la galaxia es tan enorme
que —el sol— tarda en dar la
vuelta completa más de 200 millones de años… ¡Nos perdemos!
El gran científico cristiano, físico, astrónomo y matemático

que descubrió la gravedad y sus
leyes, Newton, al ser preguntado sobre la existencia de Dios,
respondía:
—«Hoy lo he visto pasar por
delante de mi telescopio.»
Einstein, Premio Nobel de Física, el científico número uno
del siglo XX —por votación
mundial—, respondía a una joven (1936) que le preguntaba
por sus creencias religiosas,
por Dios:
—«Todo hombre que participa con seriedad en la búsqueda del conocimiento científico acaba convencido de que
hay un Espíritu, muy superior
al nuestro, manifestado en las
leyes del Universo.»

* Xàldiga (cat.): Chispa de fuego de
un tronco resinoso al quemarse.

Lectures
de la missa
diària
i santoral
4. 쮿 Dilluns (lit. hores: 1a setm.)
[2Pe 1,1-7 / Sl 90 / Mc 12,1-12].
Sant Pere Màrtir o de Verona,
prev. dominicà i mr.; sant Francesc Caracciolo, prev., fund. caracciolins (CRM, 1588); sant Hilari, bisbe; santes Noemí i Rut,
sogra i nora, segons la Bíblia.
5. 쮿 Dimarts [2Pe 3,12-15a.1718 / Sl 89 / Mc 12,13-17]. Sant
Bonifaci, bisbe de Magúncia i mr.
(754), d’origen anglès, evangelitzador d’Alemanya i venerat a Fulda. Sant Sanç (Sancho), noi mr. a
Còrdova; santa Zenaida, vg.
6. 쮿 Dimecres [2Tm 1,1-3.6-12 /
Sl 122 / Mc 12,18-27]. Sant Norbert (†1134), bisbe de Magdeburg, fund. premonstratencs
(Opraem, 1120). Sant Artemi, l’esposa Càndida i la filla Paulina,
mrs.; sant Marcel·lí Champagnat,
prev., fund. Gns. maristes (FSM,
1817); sant Bertran d’Aquilea,
bisbe. Beat Josep M. Peris (18891936), nat a Cinctorres, bisbat
de Tortosa), mr., rector del Seminari de Barcelona.
7. 쮿 Dijous [2Tm 2,8-15 / Sl 24 /
Mc 12,28b-34]. Sant Robert, abat
cistercenc; sants Pere, prev., i Vistremond, monjo, mrs. a Sevilla;
beata Anna de Sant Bartomeu,
vg. carmelitana, de Medina del
Campo.
8. Divendres, el Sagrat Cor de
Jesús [Os 11,3-4.8c-9 / Sl 12 /
Ef 3,8-12.14-19 / Jn 19,31-37].
Sant Guillem, bisbe de York; santa Cal·líope, mr.; beat Jaume Berthieu, mr.
9. Dissabte, l’Immaculat Cor
de Maria [2Tm 4,1-8 / Sl 70 / Lc
2,41-51]. Sant Efrem (306-373),
diaca siríac i doctor de l’Església;
sant Marí, ermità; sants Prim i Felicià, mrs.; santa Pelàgia o Pellaia,
vg. i mr.; beat Josep Anchieta,
prev. jesuïta; beata Anna-Maria
Taigi, mare de família.
10. 쮿 Diumenge (lit. hores: 2a
setm.) [Gn 3,9-15 / Sl 129 / 2Co
4,13–5,1 / Mc 3,2035]. Sant Maurici,
abat; sant Asteri,
bisbe.

Intencions del Sant Pare
per al mes de juny
Perquè les xarxes socials afavoreixin la solidaritat i el respecte
a l’altre en les seves diferències.
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COMENTARI

Lectura el llibre del Èxode (Ex 24,3-8)
En aquell temps, Moisès anà a comunicar al poble tot el
que el Senyor li havia dit i tot el que havia ordenat. El poble sencer, a una sola veu, respongué: «Farem tot el que
diu el Senyor». Moisès escriví totes les paraules del Senyor, i l’endemà, de bon matí, erigí un altar al peu de la
muntanya i plantà dotze pedres, per les dotze tribus d’Israel. Després encomanà als joves del poble d’Israel que
oferissin víctimes en holocaust i immolessin vedells al
Senyor com a víctimes de comunió. Ell recollí en gibrells
la meitat de la sang, i amb l’altra meitat aspergí l’altar.
Després prengué el document de l’aliança i el llegí al poble en veu alta. El poble respongué: «Farem tot el que diu
el Senyor, l’obeirem en tot». Llavors Moisès aspergí el
poble amb la sang i digué: «Aquesta és la sang de l’aliança que el Senyor fa amb vosaltres d’acord amb les paraules escrites aquí».

Lectura del libro del Éxodo (Éx 24,3-8)
En aquellos días, Moisés bajó y contó al pueblo todas las
palabras del Señor y todos sus decretos; y el pueblo
contestó con voz unánime: «Cumpliremos todas las palabras que ha dicho el Señor». Moisés escribió todas las
palabras del Señor. Se levantó temprano y edificó un altar
en la falda del monte, y doce estelas, por las doce tribus
de Israel. Y mandó a algunos jóvenes de los hijos de Israel ofrecer al Señor holocaustos e inmolar novillos como sacrificios de comunión. Tomó Moisés la mitad de la
sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad la derramó
sobre el altar. Después tomó el documento de la alianza
y se lo leyó en voz alta al pueblo, el cual respondió: «Haremos todo lo que ha dicho el Señor y le obedeceremos». Entonces Moisés tomó la sangre y roció al pueblo, diciendo:
«Ésta es la sangre de la alianza que el Señor ha concertado con vosotros, de acuerdo con todas estas palabras».

Salm responsorial (115)
R. Invocant el nom del Senyor, alçaré el calze per celebrar la salvació.
¿Com podria retornar al Senyor / tot el bé que m’ha fet? /
Invocant el seu nom, alçaré el calze / per celebrar la salvació. R.
Al Senyor li doldria / la mort dels qui l’estimen. / Ah, Senyor, sóc el vostre servent, / ho sóc des del dia que vaig
néixer. / Vós em trencareu les cadenes. R.
Us oferiré una víctima d’acció de gràcies, / invocant el
vostre nom, / compliré les meves prometences, / ho faré davant del poble. R.

Salmo responsorial (115)
R. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre
del Señor.
¿Cómo pagaré al Señor / todo el bien que me ha hecho? / Alzaré la copa de la salvación, / invocando el
nombre del Señor. R.
Mucho le cuesta al Señor / la muerte de sus fieles. / Señor, yo soy tu siervo, / hijo de tu esclava: / rompiste mis
cadenas. R.
Te ofreceré un sacrificio de alabanza, / invocando el nombre del Señor. / Cumpliré al Señor mis votos / en presencia de todo el pueblo. R.

Lectura de la carta als cristians hebreus (He 9,11-15)
Crist ha vingut com a gran sacerdot del món renovat
que ara comença. Ha entrat una vegada per sempre al
lloc sant, passant per un tabernacle més gran i més perfecte, no fet per mans d’homes, ja que no pertany al món
creat; i no s’ha servit de la sang de bocs i de vedells, sinó que amb la seva pròpia sang ens ha redimit per sempre. Segons la Llei de Moisès, la sang dels bocs i dels
vedells i la cendra de la vedella, aspergida sobre els qui
estaven contaminats, purificava i santificava exteriorment. Ara però, Crist s’ha ofert ell mateix a Déu, per l’Esperit Sant, com a víctima sense tara. Per això, i amb molta més raó, la sang del Crist ens purificarà de les obres
que porten la mort, perquè puguem donar culte al Déu
viu. El Crist, doncs, és mitjancer d’una nova aliança, perquè ha mort en rescat de les culpes comeses sota la primera. Per ell, els qui eren cridats a l’herència eterna reben allò que Déu els havia promès.

Lectura de la carta a los Hebreos (Heb 9,11-15)
Hermanos: Cristo ha venido como sumo sacerdote de
los bienes definitivos. Su «tienda» es más grande y más
perfecta: no hecha por manos de hombre, es decir, no
de este mundo creado. No lleva sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino la suya propia; y así ha entrado en el santuario una vez para siempre, consiguiendo
la liberación eterna. Si la sangre de machos cabríos y de
toros, y la ceniza de una becerra, santifican con su aspersión a los profanos, devolviéndoles la pureza externa,
¡cuánto más la sangre de Cristo, que, en virtud del Espíritu eterno, se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin
mancha, podrá purificar nuestra conciencia de las obras
muertas, para que demos culto al Dios vivo! Por esa razón, es mediador de una alianza nueva: en ella ha habido una muerte que ha redimido de los pecados cometidos
durante la primera alianza; y así los llamados pueden
recibir la promesa de la herencia eterna.

Lectura de l’evangeli segons sant Marc
(Mc 14,12-16.22-26)
El primer dia dels Àzims, quan la gent immolava l’anyell
pasqual, els deixebles digueren a Jesús: «¿On voleu
que anem a preparar-vos el lloc perquè puguem menjar
l’anyell pasqual?» Ell envià dos dels seus deixebles amb
aquesta consigna: «Aneu a la ciutat i us trobareu amb un
home que duu una gerra d’aigua. Seguiu-lo, i allà on entri digueu al cap de casa: El mestre pregunta on l’allotjareu per poder menjar l’anyell pasqual amb els seus
deixebles. Ell us ensenyarà dalt la casa una sala gran,
arreglada amb estores i coixins. Prepareu-nos allà el
sopar». Els deixebles se n’anaren. Arribant a la ciutat,
ho trobaren tot com Jesús els ho havia dit i prepararen
el sopar pasqual.
I mentre menjaven, Jesús prengué el pa, digué la benedicció, el partí, els el donà i digué: «Preneu-lo: això és
el meu cos». Després prengué el calze, digué l’acció de
gràcies, els el donà i en begueren tots. I els digué: «Això
és la meva sang, la sang de l’aliança, vessada per tots
els homes. Us ho dic amb tota veritat: Ja no beuré més
d’aquest fruit de la vinya fins al dia que en beuré de novell en el Regne de Déu».
Després de cantar l’himne, sortiren cap a la muntanya
de les Oliveres.

Lectura del santo Evangelio según san Marcos
(Mc 14,12-16.22-26)
El primer día de los Ázimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: «¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de
Pascua?». Él envió a dos discípulos diciéndoles: «Id
a la ciudad, os saldrá al paso un hombre que lleva
un cántaro de agua; seguidlo, y en la casa adonde, decidle al dueño: “El Maestro pregunta: ¿Cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con mis discípulos?”. Os enseñará una habitación grande en el piso
de arriba, acondicionada y dispuesta. Preparádnosla
allí». Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad,
encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua.
Mientras comían, tomó pan y, pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: «Tomad, esto es mi
cuerpo». Después tomó el cáliz, pronunció la acción de
gracias, se lo dio y todos bebieron. Y les dijo: «Esta es
mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos.
En verdad os digo que no volveré a beber del fruto
de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de
Dios».
Después de cantar el himno, salieron para el monte
de los Olivos.

Corpus:
presència
de Jesús
P. JAUME SIDERA, claretià

Jesús es delia per compartir la taula
amb els deixebles. Avui està content de
de compartir-la amb nosaltres com cada
diumenge.
El poble d’Israel, alliberat de l’esclavatge, podia finalment donar culte a Déu al
peu del Sinaí i fer-ho com al Déu que allibera. Les clàusules de l’aliança, escrites
en les taules de pedra, foren segellades
amb la sang de les víctimes sacrificades.
Però el poble no fou fidel al pacte del
Sinaí i Déu declarà nul·la l’aliança primera i n’anuncià una de nova. Les clàusules seran escrites no en taules de pedra
sinó en el cor dels creients. Jesús sap
que ha arribat l’hora d’inaugurar l’aliança nova, de fer una nova relació entre
nosaltres i Déu. I ho fa lliurant-se Ell mateix en els signes del pa i del vi. Mengeune tots, beveu tots del calze de l’aliança nova i eterna. Nosaltres serem fidels
a l’aliança de Jesús sempre que renunciem a ser el melic del món i ens posem
al servei els uns dels altres. I cada vegada que ho fem actualitzem en la nostra
vida de cada dia allò que Jesús fa present en l’Eucaristia.
La diada de Corpus accentua un aspecte especial de l’Eucaristia: la presència de Jesús, que nosaltres reconeixem,
adorem i agraïm. I n’estem tan contents,
que ens agrada també de passejar-lo per
les nostres places i carrers en processons
solemnes.
Quan nosaltres combreguem, som custòdia del Senyor. I Ell es complau a romandre en nosaltres i a fer de cadascun de
nosaltres un sagrari, una custòdia on viu i
es mostra. Que fóra bonic que prenguéssim consciència d’això que som i que arreu on anem portem Jesús en processó
i Ell hi passa beneint i fent el bé.
Avui és també el dia de la caritat fraterna. L’Eucaristia n’és el gran model. La
realitzem sempre que com Jesús partim,
compartim i repartim allò que som, sabem
i tenim en favor dels nostres germans.
Jesús es delia per compartir la taula
amb els deixebles. Avui està content de
compartir-la amb nosaltres com cada diumenge.
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AGENDA

Activitats del
cardenal Omella
Dimarts 5 de juny (12 h). Visita a Santiago de Compostel·la per l’inauguració
d’una exposició amb el títol «Gaudí y la
Sagrada Familia. Una experiencia interior». L’acte tindrà lloc a l’Espacio Cultural del Monasterio de San Martín Pinario, a Santiago de Compostel·la.
Dijous 7 de juny. Congregació dels bisbes.

ACTUALITAT
cà de principis de segle que lluità pels
drets dels cristians al seu país.
Missioners al Camerun. Diumenge 10
de juny (18.30 h), a la parròquia de
Santa Tecla (av. de Madrid 107, Barcelona), s’organitza una xerrada-col·loqui
sobre la tasca missionera al Camerun a
càrrec del P. Josep M. Sabé, missioner
salesià.
Trobada de formació de Novahumanitas. Dimecres 6 de juny (19 h), al carrer
Àliga 12 de Barcelona, jornada dirigida per Mn. Josep Font, sacerdot i formador de Novahumanitas.

Divendres 8 de juny. Visita a la diòcesi de Coria-Cáceres.
Diumenge 11 de juny (11 h). Eucaristia
a la parròquia de Santa Clara (c/ Frederica Montseny 3, Badalona).

Actes
Rèquiem de Mozart. Diumenge 10 de
juny (20.30 h), a la Catedral de Barcelona (Pla de la Seu s/n, Barcelona).
Los Criteros, màrtirs catòlics a Mèxic.
Dijous 7 de juny (20 h), els franciscans
del carrer Santaló 80 de Barcelona organitzen una xerrada amb la Sra. Maria
Infiesta per parlar d’aquest grup mexi-

Llibres
Laudato Si’ y grandes ciudades. Propuestas para una
ecología integral.
Llibre coordinat pel
cardenal Lluís Martínez Sistach que recull les ponències pronunciades al darrer
congrés internacional dedicat a l’actual
i urgent temàtica de l’ecologia i les grans
ciutats, organitzat per la Fundació Antoni Gaudí per a las Grans Ciutats. Llibre
editat per Catarata.

CARTADOMINICAL

Reconeixement Emmanuel Mounier 2018. El
passat 17 de maig, l’Institut Emmanuel Mounier, junt amb la Facultat de Filosofia de Catalunya, van fer entrega del seu reconeixement de
l’any 2018, a la Comunitat de Sant’Egidio pel
seu treball en pro del bé comú a la ciutat de
Barcelona. Va rebre el premi el seu representant, el Sr. Jaume Castro, de mans del Dr. Armand Puig i del Dr. Jaume Aymar.
Óscar Romero, Pau VI i 4 beats, nous sants.
El Vaticà ha comunicat que el 14 d’octubre, en
el marc del sínode sobre el joves, el papa Francesc canonitzarà l’arquebisbe Óscar Romero, el
papa Pau VI i 4 beats: Francesco Spinelli, sacerdot
i fundador de les Religioses Adoratrius del Santíssim Sagrament; Vincenzo Romano, sacerdot;
Maria Katharina Kasper, religiosa fundadora de l’Institut de les Serventes pobres
de Jesucrist; i Nazaria Ignacia de Santa Teresa de Jesús, religiosa fundadora de la
congregació de les Hermanas Misioneras Cruzadas de la Iglesia.
Consistori per crear 14 nous cardenals. El papa Francesc, a l’hora de l’Àngelus del
diumenge 20 de maig, va anunciar que el proper dia 29 de juny, festa de Sant Pere
i Sant Pau, celebrarà un consistori per crear 14 nous cardenals, entre els quals
el prefecte de la Congregació per a la Doctrina de la Fe, Lluís F. Ladaria, i el pare
Aquilino Bocos, claretià i exsuperior general dels claretians.

Obituari
Mn. Jordi Amill Estebanell,
DP. Va morir en la pau de Crist
el passat dia 20 de maig. Les
exèquies van tenir lloc el dia
21 de maig a la parròquia de Santa Ma-

† CARDENAL JUAN JOSÉ OMELLA OMELLA
Arzobispo de Barcelona

Un amor transformador
Este domingo celebramos la solemnidad del Cuerpo y de la Sangre de Cristo. La fiesta de Corpus Christi es la fiesta de dos amores: el amor a Jesucristo, realmente presente en el sacramento de la Eucaristía, y el amor a los
hermanos con quienes compartimos
un mismo Padre. Las dos dimensiones de esta fiesta no se pueden separar.
En la Iglesia, desde los primeros siglos, hay una tradición muy arraigada
de vincular la celebración de la Eucaristía con la caridad fraterna. No podía
ser de otra manera, ya que en la Eucaristía recibimos la invitación de
Dios y su fuerza para vivir la alegría
del amor. El encuentro con Dios nos
hace más sensibles y atentos a las
necesidades de nuestros hermanos.
Por ello, hoy también celebramos el
día dedicado a la caridad y, sobre todo, a Cáritas, la institución de la Iglesia católica que, siguiendo el testi-

monio de Jesucristo, tiene la misión
de hacer efectivo este amor que recibimos de la Eucaristía en el servicio a las personas más necesitadas.
El compromiso a favor de los más
débiles y para la transformación
del mundo es uno de los cinco ejes del
nuevo Plan pastoral. Esta idea queda
reflejada en el lema elegido este año
por Cáritas para la Campaña de Corpus: «Tu compromiso mejora el mundo». Cambiar el mundo empieza por
cambiarnos cada uno de nosotros. Si
queremos transformar el mundo, debemos empezar cambiando tú y yo.
Aprovecho esta carta para dar las
gracias a las personas que trabajan
en Cáritas y a los numerosos voluntarios que responden con amor y
comprensión a las demandas de
las personas más necesitadas. Pero
además, cabe tener en cuenta que
esta iniciativa humanizadora y espiritual de Cáritas no sería posible sin

Seguiu-nos

www.esglesiabarcelona.cat

el apoyo y la colaboración de los socios y donantes. ¡Gracias a todos vosotros, gracias por la confianza que
depositáis en Cáritas!
No hace muchos días pude participar en un encuentro con prohombres
de la ciudad de Barcelona, con quienes
compartí una preocupación: el problema de la desigualdad social provocada por la crisis económica de los últimos años. Cáritas nos lo recuerda,
los pobres son más pobres, los ricos
son más ricos y la clase media también se ha empobrecido. Ante esta situación hay que reaccionar y trabajar
para una mejor redistribución de la renta, por unos sueldos dignos y unas condiciones de trabajo que hagan posible
una vida familiar gozosa. Es necesario, pues, que los dirigentes políticos, los empresarios, la sociedad
civil y también la Iglesia tomemos
consciencia de esta desigualdad y
trabajemos para reducirla. Este de-

facebook.com/EsglesiaBarcelona
@esglesiabcn

ria del Remei de Barcelona, presidides
pel bisbe Sergi Gordo. Mn. Amill va ser
el primer diaca permanent dedicat amb
la seva esposa a la pastoral en el món rural a diverses comarques de l’Alt Penedès.

be ser nuestro reto para los próximos
años.
En la solemnidad de Corpus Christi, el Señor sale por muchas calles y
barrios de nuestros pueblos y ciudades. Y por eso los engalanamos con
ornamentos florales y celebramos
procesiones para adorar públicamente el sacramento de la Eucaristía. Dios
salió y continúa saliendo a nuestro encuentro en Jesucristo. Este es precisamente el lema del nuevo Plan pastoral:
«¡Salgamos!». Hoy pedimos al Señor
que, siguiendo su ejemplo, descubramos la importancia y el gozo de salir
al encuentro de nuestros hermanos.
Aprovecho para animaros a participar en las diversas procesiones de
Corpus que se organizan en vuestros
pueblos, barrios o parroquias. Este
domingo 3 de junio también os invito
a participar, a las 18.30 h, en la misa
solemne de Corpus Christi que tendrá
lugar en la catedral de Barcelona y en
la posterior procesión por las calles
de nuestra ciudad. Podéis venir acompañados de vuestros hijos que acaban de recibir la Primera Comunión.
¡Salgamos! Salgamos sin miedo
con el Señor y que Él nos ayude a
amar y servir a los hermanos más pobres y humildes.

Sintonitzeu
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